


Publicamos este relatório parcial no momento em que o Brasil e o mundo 
lutam para retomar o caminho da normalidade. Entre janeiro e agosto, fomos 
desafiados por acontecimentos como a segunda onda da pandemia, eleições 
presidenciais conturbadas nos Estados Unidos, Peru e Equador, defasagem de 
aprendizado dos alunos da rede pública gravemente acentuada pela pandemia, 
a ameaça de desequilíbrio das contas públicas com questões orçamentárias, 
impasse da reforma fiscal e ameaça inflacionária. 

O diálogo sobre os principais problemas institucionais brasileiros e a proposição 
de respostas são mais necessários que nunca. Destacamos aqui alguns dos 
instrumentos com os quais contribuímos para abrir caminhos e colaborar com 
a construção do futuro do Brasil. 

Boa leitura! 

 
Roberto Mesquita Ribeiro
Diretor Executivo
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O INSTITUTO

Estamos nos preparando para o triênio 2021 a 2023. A 

Assembléia Geral realizada em junho de 2021 aprovou a 

indicação do novo diretor executivo, Roberto Mesquita 

Ribeiro, designando Norman diretor de pesquisa do 

Instituto. 

Na mesma ocasião, foram aprovadas as estratégias 

de curto e médio prazo: retomada das atividades 

do think tank, expansão dos Círculos de Leitura e 

aperfeiçoamento da gestão.

Foram acolhidos três novos membros do Instituto 

Braudel: Rita Depieri, engajada nos Círculos de Leitura; 

César Mattos, editor do blog Brasil, Economia e Governo; 

Pedro Hércules, economista e voluntário em diversas 

ações do Instituto.
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Em 2021, reestruturamos a coordenação do programa, aperfeiçoamos nosso monitoramento e 
aprendemos a trabalhar melhor remotamente no acompanhamento das escolas. Apoiamos 
escolas e professores parceiros no engajamento dos alunos, para combater a evasão escolar 
e a defasagem de aprendizado:

- Expandimos nossa presença no Ceará de 159 para 282 escolas;

- Continuamos o trabalho em 8 escolas no Estado de São Paulo;

- Desenvolvemos atividades novas no formato virtual (Casinha online, Conexão, Abraçarte 
e Cinema nas Férias) entre alunos de diferentes escolas; 

- Integramos a Rede Empodera do Arco Instituto e estamos desenvolvendo um Programa 
de Mentoria com o apoio de outras organizações parceiras da rede.

PROGRAMA CÍRCULOS DE LEITURA
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Organizamos um comitê de alumni do Círculos de Leituira. 
Diversos desses alumni trouxeram suas experiências 
profissionais para somar no planejamento de ferramentas 
estratégicas e projetos como o Instagram do programa.

COMITÊ ALUMNI

961 034.409
Seguidores de
junho à agosto

LivesCurtidas
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Casinha Online - Realizamos online os encontros de 
leitura com a equipe e simpatizantes do Programa antes feitos na 
Casinha, nossa sede de formações em São Paulo.

Abraçarte - Parceria com o Acervo Artístico-Cultural dos 
Palácios do Governo do Estado de São Paulo. Passeios virtuais pelas 
exposições com mediação dos educadores do Acervo.

16

05

Encontros

Encontros

09

22

Obras lidas

Participantes
em média

10
Participantes
em média

NOVAS ATIVIDADES REMOTAS

Grupo de Leitura Avançada - No início do segundo 
semestre de 2021 foram realidos o "Conexão" - ormações 
continuadas em forma de leituras avançadas e a leitura do clássico 
"Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens.

10
Encontros

15
Multiplicadores
por encontro
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Cinema nas Férias - Encontros durante o recesso de Julho com reflexões sobre filmes que dialogam 
com o repertório do Círculos de Leitura.

04
Filmes

18
Participantes
em média

Conexão - Formação continuada de obras trabalhadas nas escolas e textos complementares com 
alunos de diferentes escolas.  

09
Encontros

70
Participantes
em média

Instituto Braudel - 07



Ainda sob o impacto da pandemia, realizamos as 
formações do programa Círculos de Leitura online 
com a colaboração de 14  ex-alunos voluntários que 
somaram suas experiências nesses momentos. 

Incluímos no repertório novos contos e cartas 
escritas pelos alunos no Concurso "Lembranças 
da Leitura" de 2020. Formamos quase 1400 pessoas 
que estão multiplicando os Círculos de Leitura 
em suas escolas. 

736
Alunos multiplicadores

584
Professores parceiros

290
Escolas

FORMAÇÕES DE MULTIPLICADORES E
PROFESSORES PARCEIROS
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Os Colóquios Sobre as Instituições, iniciados em 2016, continuaram online durante a pandemia 
sob a condução do Professor Alberto Machado, membro do Instituto Braudel. Ao longo do 
primeiro semestre de 2021, levantamos temas como a necessidade e as estratégias para 
promover o engajamento ativo com o bem comum, discutindo conceitos como valores éticos em 
Eduardo Gianetti, "homem massa” em Ortega y Gasset, representação política e federalismo em 
Victor Nunes Leal e autoritarismo em Roberto Damatta. Os encontros são abertos e acontecem 
quinzenalmente às quartas feiras.

05
Encontros
realizados

14
Participantes 
em média

Obras lidas: O Anel de Giges, 

de Eduardo Gianetti. Carnavais, 

Malandros e heróis, de Roberto 

DaMatta. Uma releitura de A 

Rebelião das Massas, de Eiiti 

Sato. Coronelismo, Enxada e 

Voto, de Victor Nunes Leal

COLÓQUIOS SOBRE AS INSTITUIÇÕES
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Desde o final de 2019 o jornalista Norman Gall, diretor de pesquisa do Instituto Braudel, examina 
os principais efeitos da pandemia na economia brasileira e mundial. Ao longo deste primeiro 
semestre, publicamos dois capítulos desta ampla pesquisa.

5099
Inscritos (versão digital)

3 idiomas
Português, Inglês e Espanhol

Braudel Papers: Pandemia e a Economia - Parte 1 Uma Nova 

Época. Parte 2 Cooperação. Escrito por Norman Gall, fundador e 

diretor de pesquisa do Instituto Braudel

Download 1ª edição Download 2ª edição

PUBLICAÇÕES
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Brasil, Economia e Governo é o blog do Instituto Fernand Braudel 
de Economia Mundial com artigos de membros do Instituto e 
articulistas convidados sobre temas candentes da economia e 
da política. O blog conta com a edição de César Mattos, doutor 
em economia pela Universidade de Brasília e pela Universidade 
de Oxford. 

De janeiro à agosto de 2021 foram produzidos e publicados 38 
artigos, com produções de Roberto Macedo, Emmanuel Madeiro, 
Martha Seillier, Thiago Caldeira, Luiz Alberto Machado, Olavo 
Severo Guimarães, Jéssica Potal Maia, Kamyle Medina Monte Rey, 
Katia Rocha, Pery Shikida, Maílson da Nóbrega, Araceli Hubert 
Ribeiro, Giácomo Balbinotto Neto, Carolina Venuto, Guilherme 
Cunha Costa, Luiz Eduardo Assis, Carlos Baigorri, José Borges 
da Silva Neto, Diogo Piloni e Silva, Dino Antunes Dias Batista, 
Cléber Martinez, Eduardo Pedral Sampaio Fiuza, Ismael Alves 
de Brito Neto, Alexandre Manoel, Renato Lembe, César Mattos, 
Eiiti Sato, Liliane Galvão, Rodrigo Novaes, Cíntia Leal Marinho 
de Araújo, Gabriel Godofredo Fiuza de Bragança, Diogo Mac Cord 
de Faria e Rose Hofmann

38
Artigos publicados

33
Articulistas

Acesse o Blog

BRASIL, ECONOMIA E GOVERNO
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Diálogos com
Maílson da Nóbrega
A explosão das finanças públicas no Brasil: para onde vai nosso dinheiro?

Diálogos entre membros do Instituto Braudel e jovens de 
nossos programas e instituições parceiras são uma nova 
iniciativa do Instituto para promover lideranças. Entre 02 de 
julho e 02 de setembro,   o ex-ministro da fazenda Maílson 
da Nóbrega e conselheiro do Instituto encontrou-se duas 
vezes online para falar sobre o descontrole das contas 
dos estados e municípios e outros problemas de finanças 
públicas com 25 alunos dos Círculos de Leitura, jovens 
da Escola Comum e estudantes de economia da FAAP. O 
grupo se preparou previamente com a leitura e discussão 
de textos sobre os temas e a elaboração de perguntas 
para o ex-ministro com mediação do economista Pedro 
Hércules, também membro do Instituto.

06
Encontros
preparatórios

02 193
Diálogos 
com Maílson

Visualizações dos 
encontros no Youtube

25
Jovens 
participantes

Assista no Youtube
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Antonio Carlos Barbosa de Oliveira, Arminio Fraga, Rita e Carlos Eduardo Depieri, 
Eduardo José Bernini, Idel Metzger, Jayme Garfinkel e Sandrine Ferdane

@institutobraudel @institutobraudel @institutobraudel

www.braudel.org.br

instituto-braudel

Apoio e Patrocínio


